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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية والثالثون

 من جدول األعمال 3البند 

 2016تموز/يوليه  1مجلس حقوق اإلنسان في قرار اعتمده   
معالجةةةة  ثةةةر االةةةداة المتعةةةدةة والمتقاوعةةةة للتمييةةة  والع ةةة  فةةةي  -32/17

سياق الع صرية والتميي  الع صةر  ورةره اانانةم ومةا يتصةك  ة ل  
مةةت تعصةةم علةةت التمتةة  الدامةةك  جميةة  حقةةوق اإلنسةةان مةةت ق ةةك 

 ال ساء والفتيات
 إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،يسرتشد  إذ 
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وإذ يؤكد من جديد 
إىل العهييد الييدوا ابيياو  يياحلقوق ا وتاليياديي وا جتماعيييي والثقا يييي، والعهييد  وإذ يشيير 

الدوا اباو  احلقوق املدنيي والسياسيي، واتفاويي القضاء على مجيي  ششيلال التميييد ايد املي شة، 
واتفاويييي حقييوق ال فييت، وا تفاويييي الدوليييي للقضيياء علييى مجييي  ششييلال التمييييد العناليي   وسييائ  

 اإلنسان ذات الاللي، صلوك حقوق
 ينن مجيي  حقيوق اإلنسيان  ااعرت ي نعلى إعالن و  نامج عمت  يينيا الي ي وإذ يؤكد جمددا   

 عامليي وغر وا لي للتجدئي ومرتا  ي ومتشا لي، 
تنكيييد التدامييات الييدول  شيينن القضيياء علييى العناليي يي والتمييييد العناليي    وإذ يعيييد شيضييا   

تعالب، وا عرتاف  نن حقيوق النسياء والفتييات اإلنسيانيي األجانب، وما يتالت   لك من  ك هو 
جدء   يتجدش من حقيوق اإلنسيان الشياملي وعنالي   ا يق   يقبيت القسيمي  يهيا، و ينن است اليال 
مجي  ششلال التمييد على شساس نوع اجلنس يُعد من األهداف ذات األولويي اليت يتيوىى اتتمي  

 الدوا  لوغها، 
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منهيياع عميت  يجييو والو يائم ابتاميييي الييت شسييف ت عنهيا مييؤ  ات إىل إعيالن و  وإذ يشير 
استع اايييهما، والييييت شع  يييق  يهيييا احللوميييات عييين تاليييميمها عليييى مضييياعفي اجلهيييود ال امييييي إىل 
اييييمان مسيييياواة مجييييي  النسيييياء والفتيييييات الالئييييي يييييواجهن عقبييييات متعييييددة  ييييول دون  لييييينهن 

سييان واحل يييات األساسيييي،  سييبب عوامييت منهييا والنهييوهب  يين ل جمييال التمتيي  قمييي  حقييوق اإلن
انتماؤهن الع وي وشعمارهن واللغات اليت يتحد نها والثقا يات الييت ينتميو إليهيا شو اليديانات الييت 

 يعتنقنها شو نوع اإلصا ي اليت يعانينها، شو ألهنن ينتمو إىل الشعوب األصليي،
ن اعرت ييا  ينن العنالي يي والتمييييد عليى شييييي إعيالن و  نيامج عمييت دي  يان اللي ي وإذ يشيدد 

العناليي   وكيي ه األجانييب ومييا يتالييت  يي لك ميين تعالييب شمييور تتجلييى    يقييي  تلفييي  يمييا يتعلييم 
 النسيياء والفتيييات وأليين شن تلييون ميين  ييو العوامييت اليييت تييؤد  إىل تييدهور شوايياعهن املعيشيييي 

 ساسيي شو ح ماهنن منها،الفق  والعنف وششلال التمييد املتعددة، وإىل تقييد حقووهن األ وإىل
عقييييدا  دوليييييا   2024-2015شن اجلمعيييييي العامييييي شعلنييييق الفييييرتة  وإذ يضيييي  ل اعتبيييياره 

للمنحدرين من شصت ش  يقي، وا لتدامات اليت و عتها الدول  تعميم املنظور اجلنسيا  عنيد واي  
فتييات املنحيدرات ورصد السياسيات العاميي، مي  م اعياة ا حتياجيات واحلقيائم اليدسدة للنسياء وال

 من شصت ش  يقي،
،  يينن العديييد ميين النسيياء والفتيييات، مبيين  يييهن املنتميييات إىل وإذ يقيي  ميي   ييال  األسييف 

شوليات ووميي شو إ نيي شو دينيي شو لغويي، يواجهن ششلا   متعددة ومتقاطعي مين ششيلال التميييد، 
والتمييد العنالي   وكي ه األجانيب وهن يتض رن شكث  من غرهن من ج اء تفاوم ششلال العنال يي 

 وما يتالت   لك من تعالب،
 استم ار التحديات اليت تواجهها مجي  البلدان ل كت شحناء العامل  يما يتعلم  وإذ يُسلسم 

 التغلييب عليييى شوجيييه عيييدني املسييياواة  ييو ال جيييت واملييي شة وإدمييياع هنيييج شييامت يلييي  عليييى حنيييو سيييليم 
األجانيب وميا يتاليت  كي همن العنال يي والتمييد العنالي   و احتياجات النساء والفتيات املتض رات 

   لك من تعالب ل وا  السياسات العامي، 
شن القضاء على مجي  ششلال التميييد ايد النسياء والفتييات يت ليب النظي  ل  وإذ يدرك 

الواو  ا جتماعي وا وتالاد  اباو الي   يعشينه، مبيا ل ذليك تفياوم هشاشيتهن حييال  عي  
األجانب وما يتالت   لك من تعالب، وشن عدني مشياركي  ك هال يي والتمييد العنال   و شمناط العن

مجييي  النسيياء والفتيييات ل عمليييي صيين  القيي ار يسييهم ل وتننييياو الفقيي  ويع وييت التنميييي املسييتدامي 
 والنمو ا وتالاد ،

لفتييات على شييي وا ورة اختاذ الدول التدا ر الالزميي حلماييي مجيي  النسياء وا وإذ يشدد 
األجانييب ومييا يتالييت  يي لك ميين  كيي هميين التمييييد والعنييف ل سييياق العناليي يي والتمييييد العناليي   و 

 تعالب، وامان مشاركتهن  شلت جُمٍد ل عمليي صن  الق ار على املستويات كا ي،
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ا ورة وياني الدول ومجي  و اعات اتتم ، مبا ل ذلك منظمات اتتمي   وإذ يؤكد شيضا   
ات والشبلات النسائيي وغرها من املنظمات غر احللوميي، واملنظمات اتتمعييي، املد  واجلماع

والق اع اباو، ووسائط اإلعالني وما إىل ذلك من اجلهات املعنيي،  اختاذ ى وات جمديي لتعدييد 
 لييو مجيييي  النسيياء والفتييييات ميين شجيييت  قيييم املسييياواة  ييو اجلنسيييو و ييو األعييي اف، وشيييجب 

كيات الييييييت تيييييؤد  إىل إداميييييي األشيييييلال املتعيييييددة واملتقاطعيييييي للتميييييييد اجلنسيييييا  املواويييييف والسيييييلو 
 األجانب وما يتالت   لك من تعالب،  قوة والتالد  هلا، ك هال يي والتمييد العنال   و نوالع

إزاء األشيلال املتعييددة واملتقاطعيي للتمييييد والعنيف واليييت ميا زالييق  وإذ يشيع   بيال  القلييم 
 ن هلا ل مجي  شحناء العامل، النساء والفتيات يتع ا

إزاء ش ي  األشيلال املتعيددة واملتقاطعيي للتميييد والعنيف ل  يع ب عن  ال  القلم -1 
األجانب وما يتالت   لك من تعالب على  تي  النسياء  ك هسياق العنال يي، والتمييد العنال   و 

 والفتيات قمي  حقوق اإلنسان على الوجه اللامت؛
راع وتعمييييييييييم منظيييييييييور ي اعيييييييييي اجلنسيييييييييو ل السياسيييييييييات  ضييييييييي ورة إد يُسيييييييييلسم -2 

األجانيب وميا  ك هوا سرتاتيجيات و  امج العمت ال اميي إىل ملا حي العنال يي والتمييد العنال   و 
تعاليييييب  غييييييي التاليييييد  ألشيييييلال التميييييييد املتعيييييددة واملتقاطعيييييي الييييييت تعيييييا   يتاليييييت  ييييي لك مييييين

 النساء والفتيات؛ منها
عيييدز سياسيييات و ييي امج شييياملي متعيييددة الق اعيييات  اليييدول شن تضييي  وت يهييييب -3 

وت اعي ا عتبارات اجلنسانيي وتقيوني عليهيا السيل ات املةتاليي ل و اعيات مثيت العداليي والاليحي 
وابييدمات ا جتماعيييي والتعليييم وىييدمات فايييي ال فولييي،  ضييال  عيين اجلهييات الفاعلييي ميين غيير 

املتضييييي رات جييييي اء األشيييييلال املتعيييييددة  اليييييدول  غييييييي تعدييييييد احلقيييييوق اإلنسيييييانيي للنسييييياء والفتييييييات
 األجانب وما يتالت   لك من تعالب وعنف؛ ك هواملتداىلي للعنال يي والتمييد العنال   و 

إىل مفييوهب األمييم املتحييدة السييامي حلقييوق اإلنسييان شن يُعييدس تق ييي ا  عيين  ي لييب -4 
 كييي هالعنالييي   و  ش ييي  األشيييلال املتعيييددة واملتقاطعيييي للتميييييد والعنيييف ل سيييياق العنالييي يي والتميييييد

األجانب وما يتاليت  ي لك مين تعاليب عليى  تي  النسياء والفتييات قميي  حقيوق اإلنسيان عليى 
الوجه اللامت،  دف الوووف على التحديات واملمارسات اجلييدة مبيا ل ذليك، و سيب الليدوني، 
مسيييايي ا سيييتع اهب اليييدور  الشيييامت، وشن يقيييدني ذليييك التق يييي  إىل  جمليييس حقيييوق اإلنسيييان ل 

 رته ابامسي والثال و؛دو 
شن يعقييد، ل دورتييه السادسييي والثال ييو، حلقييي نقييا  ملناوشييي مجلييي شمييور  يقيي ر -5 

 منها النتائج اليت ىلص إليها التق ي  والنظ  ل التوصيات اململني؛
مييين مفيييوهب األميييم املتحيييدة السيييامي حلقيييوق اإلنسيييان شن يييينظم حلقيييي  ي ليييب -6 

  الدول وهي ات وصناديم و  امج األمم املتحدة املعنييي، وهي يات النقا  اآلنفي ال ك   التشاور م
املعاهييييدات، واإلجيييي اءات اباصييييي واآلليييييات اإلوليميييييي حلقييييوق اإلنسييييان، وكيييي ا اتتميييي  املييييد ، 



A/HRC/RES/32/17 

GE.16-12305 4 

واملنظميييات غييير احللومييييي، واملؤسسيييات الوطنييييي حلقيييوق اإلنسيييان، واهلي يييات الوطنييييي املتةالاليييي 
 اء،  دف امان مشاركتها ل حلقي النقا ؛املعنيي  املساواة، حسب ا وتض

مين املفييوهب السييامي شن يُعيدس تق ييي ا  مييوجدا  عين حلقييي النقييا  وشن  ي ليب شيضييا   -7 
 يقدمه إىل اتلس ل دورته السا عي والثال و.

 43اجللسي 
 2016 وز/يوليه  1

 [.اعتمد من دون تالويق]
    


